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Flrat Universitesl Hastanesi ihtiyacr malzeme/hizmet sattn altnacakttr. Fiyat teklif agagrda belirtilen tarih
ve.saatte Ddner Sermaye Sattn alma Birimine bizzat, faks veya posta ile teslimini iica ederim. 

'
1- Malzeme/hizmet tesliminin kag giinde yaprlacagrnrn belirtilmesi zdrunludur. Belirtilmemesi durumunda siparig larihinden itibaren
teslim soresi 10 giln olarak kabul edilecektir. Teslimatta gecikme durumunda geciken her gun igin fatuia tutarrnrn (KDV harig)
0,001 (Bindebiri) oranrnda gecikme cezasr hesaplanarak tahikkuk Uzerinden kesiGcektir.
2-.Teklif opsiy_onu en az 20 gon olmalr ve 0riin markasr, belirtilecek ve teklif fiyatlan KDV harig verilecektir ve KDV oranr
belirtilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilecektir. Aynca idareni6 6ng6rdUgU gartiar drgrnda, Iirma taraflndan
qd9I9 9U,-r.0 vb. talepleri tekliflerinde betirtseler dahi, dikkate altnmayacaktrr.
3- Mal teslimi hastane ambanna veya idarenin gostereceli yere te'slim edilecektir. Teslimat yerine kadar tum giderler satrctya
aittir.
4- Trbbi malzeme haricindeki urunlerde TsE markasr aranan malzemeler TsE belgeli olacaktrr.5- Teklif mektubunda sillnti ve. kazrntr yaprlmayacaktrr- Son teklif veiine tarih ve saatinden sonra gelen teklifler
deg_erlendirilmeyecek olup, ancak idare geret gordUgii takdirde bu sureyi uzatabilir.
6- Firma alacaklarrnl sadece banka ve finani kurumlanna harcama letkilisinin (Baghekimlik l\4akamt) izni ile devir ve temlikyapgbilir. (3.$ahlslar ve llrmalara temlik izni verilmemektedir.)Temlik oncesi uygunluk ylzrsr alnacaktir- '
7- Trbbi malz-eme, ilaq ve kit altmlaflnda Saohk Bakanfuornrn rlruae fayr-ar gereken LirUnlerin kavrflt olmast halinde alrm
yapllacaktrr. Uronon imalatgt. veya ithalatgrsr olmadrlr durumlarda ilgili sationrn- bayi otdu5una dair iITUBB kayd ve bildiimi
aranacaktlr. Teklif mektubunda Firma Tanrmlayrcr kodu, uaa kodu ve alrrca firmanrn Klk de ka'ydt olacakhr. UBB kodu ve suT kodu
gereken uriinlerin kodunun belirtilmemesi ile lilK kaydr olmayan firmalSrrn teklifi de!erlendirm6ye iiinmiyacar<trr. Sosyat Giiveniii
Kurumu negatif lislesinde bulunan trbbi malzemeler alirmayacak, atrnsa dahi negatif li;teden ffiadrkga faiura bedeli
ddenmeyecektir' KIK kaydrnrn yaprlmamasr ve kaydrn giincelleirmemesi malzeme alrnllktan ior"a mlaiiementn neoatif listeve
dusmesigibi malzeme kaynaklr kuruma ait scK kesinli tutarlan ve kurum zararlannrn tamamr ilgililirma tararrnoan rarEiiJnaciiir.
8- Sa0lrk. uygulama Tebliginde yer alan trbbi malzemeler igin sur kodu, Tebligde yer almaya-n miizeme olmasr durimunda bu
durum teklif mektubunda bellrtilecektir.
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r..) -+5 +30 DERECEyE DAYANtKLt OLMAL|,
2.) l(ALiTELi KA6tT OLMALt,
3.) TERMAL KA6IT OLMALI
4.) MALZEMENiN ORJiNAL KUTULARININ UZERINDE isiM,MARKA RAF OMRU GiBi ONEMLi

ozELLiKLER ACTKCA BELiRTiLMELiDiR.
5.} URUNTERDE HERHANGi BiR PROBLEM CIKARSA 15 GUN |CERSiNDE URUNLER YEN|SIYLE

DEGiSTiRiLEBiLMELiDiR.

6.) sECiM iciN NUMUNE GETiRiLMELiDiR.
7.) EN AZ 2 YIL GARANT| KAPSAMINDA OLMALIDIR.
8.) UnUru ooGuuHerur vE poLiKLiNiKrEKi us ciHnzuRnre uyuMLU oLMAL|DtR.


